STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

V Liberci 24. srpna 2016

POZVÁNKA
na 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,
které se koná ve č t v r t e k 1. září 2016 od 15.00 hodin
v zasedací místnosti č. 11 – přízemí budovy radnice

1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Majetkoprávní operace – prodej podílu stav. pozemku k byt. jednotce
4. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků
5. Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemku
6. Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků
7. Nevyužití předkupního práva – garáž na p. p. č. 87/2, k. ú. Nové Pavlovice
8. Změna usnesení – převod pozemků U Jezu
9. Návrh řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s.
10. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
11. Zápis z kontroly č. 7/2015 "Kontrola využití doporučení komisí a pracovních skupin Rady
města Liberec za období roků 2010 - 2014"
12. Soutěž o návrhu projektu Modernizace KNL
13. Přehled o použití prostředků fondu rozvoje v roce 2015 a změna statutu fondu rozvoje
14. Schválení nové zřizovací listiny Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p. o.
15. Schválení nové zřizovací listiny Základní školy, Liberec, Orlí 140/7, p. o.
16. Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec, p. o.
17. Poskytnutí věcného daru Krajské vědecké knihovně v Liberci z prezentace Kulturního fondu
SML
18. Poskytnutí peněžitých darů Tělovýchovné jednotě BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z. s. ve výši
200 000 Kč, TJ VK DUKLA LIBEREC z. s. ve výši 200 000 Kč a FC SLOVAN LIBEREC mládež, spolek ve výši 100 000 Kč
19. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek 6. řádného zasedání zastupitelstva města konaného
23. 6. 2016
20. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
I.

Rozpočtové opatření č. 4 SML rok 2016 – zapojení dotací

II.

Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2017
a rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2021

III.

Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti
a činnosti odboru ekonomiky - leden až červenec 2016

IV.

Informace o provedených změnách – přesunech v rozpočtu SML od 1. 5. 2016
do 31. 7. 2016 schválených vedoucím odboru ekonomiky

V.

Informace o činnosti výboru pro vzdělávání za období leden až červen 2016

VI.

Plán činnosti výboru pro vzdělávání na II. pololetí roku 2016

VII. Střednědobé cíle kvality vzdělávání v ZŠ

Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 zákona o obcích povinná.

Tibor Batthyány v. r.
primátor statutárního města Liberec

